
in 2020

leren met lef
SKPO: 35 scholen voor primair onderwijs
38 locaties in Eindhoven en Son en Breugel
2 scholen voor speciaal basisonderwijs
1 school voor nieuwkomers

Uitdagend en innovatief onderwijs
leerlingen staan aan het stuur van hun 
eigen leeravontuur

Wereldburgerschap
we spreken allemaal de 
taal van internationaal

Duurzaamheid
het nemen van verantwoordelijkheid 
is een vanzelfsprekendheid

Kansrijk onderwijs voor al onze leerlingen
is onze maatschappelijke opdracht



Highlights 2020

Organisatie

Coronapandemie
We kunnen in het jaar 2020 niet om Covid-19 en de enorme impact ervan heen. Het was een pittig jaar, 
maar we zijn onder de indruk van de veerkracht en flexibiliteit waarmee onze medewerkers het onderwijs 
hebben voortgezet in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Strategisch beleidsplan 2020-2024
In juni stelden we ons strategische beleid voor de periode 2020-2024 vast. Onder het motto ‘Leren 
met lef’ vervullen we onze maatschappelijke opdracht om alle leerlingen kansrijk onderwijs te bieden. 
Scholen gingen direct aan de slag met het vertalen van de strategie naar hun school- en jaarplannen.

Financieel meerjarenbeleid 2020-2024
In het verlengde van de nieuwe strategie werd in het najaar het financieel meerjarenbeleid voor dezelfde 
periode bepaald. Collectief en als bestuur hebben we een aantal financiële keuzes gemaakt die de 
kansengelijkheid van alle SKPO-leerlingen bevorderen.

Samenwerken, collectief denken en leren van elkaar
We investeerden in onderlinge samenwerking, collectief denken en leren van elkaar. Bijvoorbeeld door 
de gesprekscyclus en de introductie van werk- en themagroepen waarin bestuur, directie en staf samen 
deelnemen.

100-jarig bestaan
SKPO zou het 100-jarig bestaan groots vieren in het Philips Stadion met optredens van Davina Michelle, 
Diggy Dex, JW Roy en Rob Scheepers. Ook koningin Máxima zou erbij zijn, maar door corona kon het niet 
doorgaan. Op de Dag van de Leraar was er een online gesprek met de koningin en enkele leerkrachten.

Huisvesting
In Son werd bij basisschool De Harlekijn gestart met een uitbreiding voor kinderopvang. In Eindhoven 
gingen na een lange impasse de lichten op groen voor twee geplande nieuwbouwprojecten: Tweelingen 
(2022) en De Achtbaan (2023). SKPO, SALTO en SSOE zetten de handtekeningen onder een plan voor 
het gezamenlijk te realiseren Expertisecentrum Noord voor speciaal (basis)onderwijs in 2023.

Masterclass
In 2020 namen 18 medewerkers deel aan de Masterclass, een leiderschapsopleiding voor schoolleiders, 
intern begeleiders en andere managementteamleden. De opleiding werd succesvol afgesloten door 
respectievelijk 11 (startbekwaam schoolleider) en 4 deelnemers (vakbekwaam schoolleider).
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Onderwijsinspectie
Er was 1 themabezoek over onderwijskwaliteit 
in relatie tot het strategisch hrm-beleid van 
SKPO en er waren 7 themabezoeken rondom 
de afstemming van het onderwijsaanbod op de 
leerlingenpopulatie.

Onderwijs

Personeel
Leerlingen

Kansrijk onderwijs 
De ontwikkeling van leerlingen liep in 2020 meer dan 
anders uiteen als gevolg van (semi)lockdowns, het 
werken in cohorten en de coronaprotocollen. De druk 
op scholen, ouders en leerlingen was extra groot. Om 
zoveel mogelijk leerlingen kansrijk onderwijs te bieden, 
keken we zorgvuldig naar welke kinderen behoefte 
hadden aan noodopvang. Ook die van ouders zonder een 
cruciaal beroep. In 2020 gebruikten 19 scholen inhaal- 
en ondersteuningsprogramma’s om onderwijs op maat 
te bieden.

Hoewel er letterlijk en figuurlijk minder zicht was op 
onze leerlingen, volgden we hen op creatieve manieren 
in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Er was geen eindtoets in groep 8, waardoor het 
schooladvies leidend was. Kansrijk adviseren werd 
belangrijker.

Sommige ontwikkelingen kwamen in een 
stroomversnelling, zoals digitalisering van het 
onderwijs, onderwijs op maat en zicht op leerlijnen. 
Leerlingen hadden waardevolle levenslessen.

Tevredenheid ouders
Dit cijfer heeft betrekking op de thema’s 
kwaliteit, veiligheid, welbevinden, pedagogisch 
handelen, lesgeven, ondersteuning van 
leerlingen en informatie (meting voorjaar 2021).

Tevredenheid medewerkers
Dit cijfer heeft betrekking op de thema’s sfeer 
op het werk, ontwikkeling, samenwerking 
met leidinggevende, verantwoordelijkheid en 
welbevinden (meting voorjaar 2021).
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meer van jezelf. meer vertrouwen. meer buiten de lijntjes.

Financiën

Verdeling per functiegebied
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Meer weten? Op www.skpo.nl vind 

je het complete jaarverslag van 2020.

Bedragen x € 1.000 Realisatie 
2020

Begroting 
2020

Rijksbijdragen  67.953  65.554 

Overige overheidsbijdragen  1.596  1.547 

Overige baten  9.425  1.749 

Totale baten  78.974  68.850 

Personeelslasten  59.922  57.225 

Afschrijvingen  2.531  2.148 

Huisvestingslasten  6.054  5.612 

Overige lasten  4.473  4.448 

Totale lasten  72.980  69.433 

Financiële baten en lasten  -5  -   

Resultaat  5.989  -583 

Baten en lasten

Norm Realisatie 
2020

Realisatie 
2019

Weerstandsvermogen* > 5% 26,0% 27,4%

Solvabiliteit > 30% 83,8% 82,5%

Liquiditeit > 0,75 3,1  2,4 

Huisvestingsratio < 15% 8,5% 7,5%

Financiële kengetallen

*exclusief bestemmingsreserve privaat en bestemmingsfonds

https://www.skpo.nl/over-skpo/

